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SUNUŞ
Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporlarına ilişkin Maliye Bakanlığınca yapılan
düzenlemeler sebebiyle bu yılın faaliyet raporu önceki yıllardan farklı bir formatta
düzenlenmiştir.
2006 Yılı MASAK için oldukça hareketli ve semereli geçmiştir. Üç yıldır sürdürdüğümüz
bazı gayretlerin ilk semerelerini bu yılda devşirmeye başladık.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1.	 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun TBMM'de 11.10.2006
tarihinde görüşülerek kabul edilmiştir. Böylece 2003 Haziran ayında çalışmalarını
başlattığımız tasarı kanunlaşmıştır.
2.	 01 Temmuz 2006 tarih ve 5538 sayılı Kanunla gerekli kadroların alınması üzerine
başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları 20 Eylül 2006'da tamamlanmış ve dört daire
başkanlığı ve iki bağımsız şubeden oluşan yeni teşkilat yapısı hayata geçirilmiştir.
3.	 Ekim 2004'te ihalesi yapılan "Karapara Aklama İle Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Projesi"nin geçici kabulü 20 Ekim 2006 tarihinde yapılmıştır. Ancak geçici kabulün
hemen öncesinde Başkanlığın teşkilat yapısı ve iş akım şemaları değiştirilmiş olduğundan
kullanıma başlanamamış, yeni duruma uyum sağlandıktan sonra 2007 Nisan ayında
Projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
4. Projenin eşleştirme bölümü bu yıl içinde başarıyla tamamlanmıştır.
5.	 Gerek projenin eşleştirme bölümü çerçevesinde gerekse Başkanlığın kendi imkânlarıyla
gerçekleştirdiği eğitimler sebebiyle 2006 yılı bir eğitim seferberliği içinde geçmiştir. Bu
çalışmaların semeresi şimdiden görülmeye başlanmış, 2006 yılında alınan şüpheli işlem
bildirim sayısı 2005 yılında alınanın 3,2 katı olmuştur. Elbette bunda 5549 sayılı Kanunun
şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara getirdiği koruma ile bildirimde bulunmayanlara
öngördüğü müeyyidelerin de rolü bulunmaktadır.
6.	 2005 Yılının ikinci yarısında başlatılan programlı yükümlülük denetimlerinin sonuçları
bu yıl içinde alınmıştır.
7.	 FATF Türkiye değerlendirmesi bu yıl içinde başlamış, sualnamelerin cevaplandırılarak
gönderilmesi, yerinde ziyaret (on-site visit), ilk taslak raporun cevaplanması gibi
değerlendirmenin
en önemli
aşamaları
bu tamamlanmıştır.
yıl içinde tamamlanmıştır.
değerlendirmenin en önemli
aşamaları
bu yıl içinde
Elbette bütün bu çalışmalar her seviyedeki MASAK personelinin üstün gayretleriyle ortaya
çıkmıştır. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
2006 Faaliyet Raporunun kamuoyunu bilgilendirme görevini lâyıkıyla yerine getirmesini
diliyorum.
Saygılarımla...
Ankara, 30.03.2007
Dr. Genç Osman YARAŞLI
Başkan V.
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I. MASAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
A-Vizyon ve Misyon
Başkanlığımızın vizyon ve misyonu şöyle belirlenmiştir.
Vizyonu: Suç gelirlerinin aklanmasıyla etkili bir şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi
ve temiz bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.
Misyonu: Aklama suçunun önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluşturulması ve
düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve
analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara
iletmektir.
B- Görev, Yetki ve Sorumluluklar
4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un 19.11.1996 tarihinde
yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemiz karaparanın aklanmasıyla mücadele eden ülkeler
arasında yerini alırken, aynı Kanun ile birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı da
kurulmuştur.
17 Şubat 1997'de kurulan Başkanlığımız, doğrudan doğruya Maliye Bakanı'na bağlı olarak
çalışan idari nitelikteki bir kurum olup, görev ve yetkileri ilk olarak 4208 sayılı Kanun'da
düzenlenmiştir. Karaparanın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında
uluslararası standartların yakalanarak, daha etkin bir mücadele sisteminin kurulabilmesi için
hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı, TBMM
Genel Kurulunda 11 Ekim 2006 tarihinde kabul edilmiştir.
18 Ekim 2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5549
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 19 uncu maddesinde
Başkanlığımızın görev ve yetkileri yeniden belirlenmiş olup, bunlar aşağıdaki gibidir:
a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama
stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.
b) Belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamak, bu
Kanun ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanması konusunda düzenlemeler
yapmak.
c) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya
çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.
ç) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler
geliştirmek ve uygulamayı izlemek.
d) Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
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e) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak,
şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek.
f) Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi görev
alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak.
g) Bu Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme yapmak veya
yaptırmak.
ğ) Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda aklama suçunun işlendiği hususunda olguların
varlığının tespiti halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak
üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.
h) Cumhuriyet savcıları tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve aklama suçunun
tespitine ilişkin talepleri yerine getirmek.
ı) Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması
durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek.
i) Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını sağlamak.
j) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan
her türlü bilgi ve belgeyi istemek.
k) Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların
Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek.
l) Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, görüş ve bilgi alışverişinde
bulunmak.
m) Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunmak, bu amaçla
uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak.
C- MASAK'ın Fonksiyonları
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında 5549 sayılı Kanuna göre Başkanlığımızın
fonksiyonları,
Politika belirleme ve düzenleme,
Koordinasyon,
Veri toplama, analiz, değerlendirme,
Yükümlülük denetimi,
İnceleme,

olmak üzere beş ana başlık altında toplanabilir.
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Suç ve suçlulukla mücadele faaliyetleri ikiye ayrılır. Birincisi suç işlemeyi önleyici tedbirleri
almayı ve bunların uygulanmasını içeren faaliyetlerdir. 5549 sayılı Kanunun adı "Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"dur. Dolayısıyla bu Kanun önleyici
tedbirlere ağırlık vermiştir. Önleyici tedbirleri koruyucu hekimliğe benzetmek yanlış olmaz.
İkincisi suç işlendikten sonra suçu ve suçluyu tespit edip cezalandırmaya yönelik faaliyetlerdir.
Başkanlığımızın ilk dört fonksiyonun ağırlıkla önleyici faaliyetlere yönelik olduğunu söylemek
mümkündür. İnceleme fonksiyonu ise tamamen suçluyu tespite yöneliktir. Yapılan
değerlendirme ve incelemelerle Cumhuriyet savcılarına uzmanlık desteği sağlanmaktadır.
Yukarıdaki ifadelerden hareketle Başkanlığımızın suçla mücadelede önleyici tedbirlere ağırlık
veren bir kurum olması beklenmelidir. Halbuki kamuoyunda MASAK sadece soruşturmacı
bir birim gibi algılanmaktadır ki bu gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.
D- Birime İlişkin Bilgiler
1- Bakanlık İçindeki Yeri ve Örgütsel Yapı
MASAK'ın, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 8'inci maddesinin (g) bendiyle Maliye Bakanlığı bünyesinde "ana hizmet
birimi" olduğu; 5549 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde de doğrudan Maliye Bakanına
bağlı olarak çalışacağı hüküm altına alınmıştır.
Başkanlığımızın organizasyon yapısı ve görev tanımlarında 20 Eylül 2006 tarihinde yapılan
değişiklikten sonra dört adet daire başkanlığı oluşturulmuş olup, Başkanlık hizmetlerini
Başkana bağlı Başkan Yardımcıları ve bunlara bağlı Düzenleme ve Dış İlişkiler, Mali İstihbarat,
Değerlendirme, Yükümlü Denetimi ve Eğitim Daire Başkanlıkları ile Personel, İdari ve Mali
İşler Şube Müdürlükleri eliyle yürütmektedir.
Başkanlığımızın Bakanlık içindeki yerini gösteren teşkilat şeması ile organizasyon şeması
Şekil-1'deki gibidir.

Fotoğraf 1- Maliye Bakanlığı’ndan bir görünüş
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Şekil 1 - Başkanlığımızın Maliye Bakanlığı İçindeki Yeri

MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI
BAKAN
Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Bakanlık Müşavirleri

MÜSTEŞAR
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Özel Kalem Müdürlüğü
MÜSTEŞAR
YARDIMCILARI

Başhukuk Müşavirliği ve
Muhakemet Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü

Maliye Yüksek Eğitim
Merkezi Başkanlığı

T.C. Emekli Sandığı
Genel Müdürlüğü

Muhasebat Genel Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığı

Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğü

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Kefalet Sandığı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği

Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü

Savunma Sekreterliği

Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu

Merkez Saymanlık
Müdürlükleri

Tasfiye İşleri Döner Sermaye
İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İşletme Bölge
Müdürlükleri

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Dairesi Başkanlığı

Kamu İhale Kurumu

Bağlı
Kuruluşlar (*)

İlgili
Kuruluşlar
İlişkili Kuruluş

Mesleki Eğitim Kursları

Yurtdışı Teşkilatı
DEFTERDARLIKLAR

Muhasebe
Müdürlüğü

Saymanlık
Müdürlüğü

Milli Emlak
Dairesi Başk.

Milli Emlak
Müdürlüğü

Muhakemat
Müdürlüğü

Personel
Müdürlüğü

MAL MÜDÜRLÜKLERİ

(*) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (26.03.2003 tarihli ve 25060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı’nın 2003-373 sayılı
Tezkeresi ile Maliye Bakanlığı’na bağlanmıştır.)
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Şekil 2 -Başkanlığımızın Organizasyon Şeması

BAŞKAN

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

Düzenleme ve Dış İlişkiler
Daire Başkanlığı

Değerlendirme Daire
Başkanlığı

Yükümlü Denetimi ve
Eğitim Daire Başkanlığı

Değerlendirme Şube
Müdürlüğü

Yükümlü Denetimi ve
Eğitim Şube Müdürlüğü

Mali İstihbarat Daire
Başkanlığı

Personel Şube Müdürlüğü

Mali İstihbarat Şube
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube
Müdürlüğü

Bilgi İşlem Merkezi
Müdürlüğü

2- İnsan Kaynakları
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına tahsisli kadroların %54’ü dolu olmakla birlikte
Kurulumuz bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 7
sözleşmeli personel ve özlük hakları Dairelerinde olmak üzere 7 Vergi Denetmeni ile 23
diğer geçici personel (Programcı, Şef, Memur, VHKİ, Şoför, Hizmetli) görev
yapmaktadır.
MASAK' ta fiilen görev yapan personel sayısı kadrolu personel sayısı ile birlikte 138'dir.
Tablo 1- Personelin Dağılımı (2002-2006)
Yıllar
2002
2003
2004
2005
2006

Yönetici
Personel
(*)
5
6
7
7
15

MSA
Uzmanı
14
24
35
41
42

MSA
Uzman
Yrd.
32
27
17
9
15

Vergi
Denetmeni
5
3
7
7
6

Bilgi İşlem
Personeli
(**)
10
8
8
11
10

Diğer
Personel
(***)
41
45
42
51
50

Toplam
Personel
107
113
116
126
138

(*)

Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef (2 MSA Uzmanı ile 1 Vergi Denetmeni
Şube Müdürlüğü Görevini Yürütmektedir).
(**) Mühendis, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni
(*** ) Mütercim, VHKİ, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı, Hizmetli

Şekil 3- 2006 Yılı İçinde Çalışan Personelin Toplam Personel İçindeki YüzdeDağılımı
11
37

30

7

Yönetici Personel
Vergi Denetmeni

4
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MSA Uzmanı
Bilgi İşlem Personel

Tablo 2- Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı (2006 Yılı)

2006 Yılı Çalışan Personelin Yaş Durumu
Yaş Aralığı
20-29
30-39
40-49
50-59

Sayısı
28
60
44
6
7

MSA Uzman Yrd.
Diğer Personel

Şekil 4- Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı (2006 Yılı)

50-59 Yaş; 6
4%

20-29 Yaş; 28
20%

20-29 YAŞ
30-39 YAŞ
40-49 YAŞ
50-59 YAŞ

40-49 Yaş; 44
32 %

30-39 Yaş; 60
44%

3- Mali Bilgiler
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının son beş yıla ilişkin bütçe ödenek ve harcamalarını
gösterir şekil aşağıdaki gibidir. Şekilden de anlaşılacağı üzere, son beş yılda Başkanlık
tarafından ödenek sınırları içinde harcama yapıldığı görülmektedir.
Şekil 5- Ödenek ve Harcamalar (2002-2006)
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000

YTL

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2002

2003

2004

2005

2006

YILLAR

Tablo 3'te bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırması yer almaktadır. 2006 yılında Başkanlığa
tahsis edilen 3.510.400 YTL ödeneğin %87'si harcanmıştır. 2006 yılı harcamalar toplamında
bir önceki yıla göre meydana gelen artış ise sadece %6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde
mal ve hizmet alımları giderleri bir önceki yıla göre %9 azalmıştır.
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Şekil 6- 2006 Yılı Harcamalarının Yüzde Dağılımı


Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Prim

Giderleri; 6


Mal ve Hizmet Alım

Giderleri; 8

Cari Transferler; 1


Personel Giderleri; 67
Denetim Elemanlarına
Yapılan Ödeme; 18

Bütçe harcamalarının 2006 yılı için bütçe ekonomik kodlarına göre dağılımı yukarıdaki
şekildedir. Şekilde görüldüğü üzere, giderler içinde en büyük kalem personel giderleri olup
toplam giderler içindeki payı %67'dir. Diğer harcama kalemlerinin toplam giderlere oranı
sırasıyla aklama incelemeleri ile yükümlülük denetimi için %18, mal ve hizmet alımları için
%8, sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için %6 ve cari transferler için %1
olarak gerçekleşmiştir. Cari transferler Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü yıllık üyelik
aidatıdır.
4- Fiziksel Yapı
Başkanlığımız Maliye Bakanlığı Merkez Yerleşkesi N Blokta hizmet vermektedir.

Fotoğraf 2- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı hizmet binasının önden görünümü.
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II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
A- Düzenleme Dış İlişkiler ve Koordinasyon Faaliyetleri
1- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Çıkarılması
Ülkemizde ilk defa karapara aklama ile mücadele 1996 yılında çıkarılan 4208 sayılı Kanunla
hukuki bir kimlik kazanmış ve 5549 sayılı Kanun yürürlüğe girinceye kadar söz konusu
kanun, karapara aklama ile mücadelenin hukuki dayanağı olmuştur.
Ancak zaman içinde gerek uluslararası boyutta aklama ile mücadele standartlarının gelişmesi,
gerekse uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle mukayese
edilemeyecek derecede artması aklama ile mücadelede yeni ve gelişen şartlara uygun bir
kanuni düzenleme yapma ihtiyacı doğurmuştur.
Bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi

Hakkında Kanun 18 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunla getirilen yeni düzenlemeler şöyledir:

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanun aklama suçunun
tespitine yönelik tedbirler üzerine yoğunlaştığından, sözü edilen Kanunda önleyici
tedbirlerle ilgili detaylı düzenlemelere yer verilmemiş, bu düzenlemeler yönetmelik ve
tebliğlerle yapılmıştır. Aklama ile mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olan
yükümlülüklerle ilgili temel esaslar Kanunda düzenlenmiştir.
4208 sayılı Kanunda Başkanlığımıza şüpheli işlem bildiriminde bulunanların hukuki ve
cezai bakımdan korunmasını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktaydı. 5549 sayılı Kanunda
yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilerin hiçbir şekilde hukuki ve cezai
bakımdan sorumlu tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır.
4208 sayılı Kanunda, tüm yükümlülükler için geçerli olmak üzere, yükümlülükleri ihlal
edenler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak adli sürecin
uzun olması, cezanın ertelenebilmesi gibi hususlar yaptırımların etkinliğini azaltmaktaydı.
Bu nedenle 5549 sayılı Kanunda yükümlülüğe aykırı davranışların cezalandırılmasında
ikili ayrıma gidilmiştir. Buna göre kimlik tespiti zorunluluğuna uymayan, şüpheli işlem
bildiriminde bulunmayan, çalışanlarına gerekli eğitimleri vermeyen, uyum görevlisi
atamayan, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri geliştirmeyen yükümlülere
idari para cezası uygulanacaktır. 5549 sayılı Kanunda yükümlülerin Başkanlığa şüpheli
işlem bildiriminde bulunduklarını, yükümlü denetimi ile görevlendirilen denetim
elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlara ya da
başkasına açıklamaları hapis cezasını gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. 5549
sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde, bu yasağı ihlal edenler için bir yıldan üç yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmektedir. Ayrıca Başkanlık ve
denetim elemanları tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri vermeyenler ile defter, belge
ve kayıtları sekiz yıl boyunca muhafaza etmeyen sorumlular hakkında da bir yıldan üç
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası uygulanması söz konusudur. Bu
suçlar nedeniyle mahkeme ayrıca tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik
tedbirleri uygulanmasına karar verebilecektir. Bu tedbirler faaliyet izninin iptali veya
müsadere olabilecektir.
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4208 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince yükümlüler, işlemlere konu
malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine dair şüpheli bir hususun bulunması
halinde bu işlemleri Başkanlığımıza bildirmek zorundadır. 5549 sayılı Kanunla birlikte
herhangi bir para, menkul, gayrimenkul ve benzeri malvarlığının yasa dışı amaçlarla
kullanıldığına dair şüpheli bir hususun bulunması durumunda da Başkanlığa şüpheli
işlem bildiriminde bulunulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu suretle özellikle terörün
finansmanı amacıyla kullanılan fonlar ve ilgililer hakkında gerekli tedbirlerin alınması
amaçlanmıştır.
5549 sayılı Kanuna göre yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden,
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığımıza bildireceklerdir.
Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi sürelerde
verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve
esasları Bakanlık belirleyecektir.
5549 sayılı Kanun gereğince kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat
başkası hesabına hareket eden kimseler, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına
hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmek zorundadır. Başkası hesabına işlem
yaptığı halde bunu yükümlüye bildirmeyen kişiler için Kanunda hapis ve adli para
cezası uygulanması öngörülmüştür.
5549 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile yolcuların gümrük kapılarından geçişlerinde
beraberlerinde bulunan likit değerler hakkında gümrük idaresine açıklama yapmaları
zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan
belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresi talep ettiğinde,
bu değerlerle ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmak zorundadırlar. Yetkililerce
talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı
açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından
muhafaza altına alınacaktır. Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara
taşıdıkları değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolculara ise
taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın onda biri kadar idari para
cezası kesilecektir. Ayrıca durum şüpheli sayılarak Başkanlığa bildirilmekle birlikte
ilgili diğer mercilere de intikal ettirilecektir. Açıklanan tutar ile gerçek durum arasında
kabul edilebilir ölçülerde farkların bulunması doğal olduğundan, binbeşyüz Yeni Türk
Lirasına kadar olan farklar nedeniyle bir ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.
4208 sayılı Kanunda yükümlülüklerle ilgili defter, kayıt ve belgelerin muhafaza süresi
beş yıl olarak tespit edilmişti. 5549 sayılı Kanunla birlikte söz konusu muhafaza süresi
aklama suçunda zaman aşımı süresi dikkate alınarak sekiz yıla çıkarılmıştır.
4208 sayılı Kanun gereğince aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi ile yükümlülük
denetimi konusunda Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri,
Hazine Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları ve Sermaye Piyasası Kurulu
Uzmanları yetkili kılınmıştı. 5549 sayılı Kanunda denetim yetkisini haiz denetim
grubuna Gümrük Müfettişleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzmanları
da dahil edilmek suretiyle denetim kadrosu genişletilmiştir.
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2- İkincil Mevzuat Çalışmaları
5549 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil
mevzuatın hazırlanması çalışmalarına da başlanılmıştır. 2006 yılı, suç gelirlerinin aklanması
ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda ülkemiz sisteminin FATF Tavsiye Kararları
ve bu kararlara dayanılarak hazırlanan Metodoloji temelinde değerlendirilmeye alındığı bir
yıl olmuştur. Bu itibarla 5549 sayılı Kanunun öngördüğü ikincil mevzuat çalışmaları FATF
standartları da dikkate alınarak yürütülmektedir.
Bu kapsamda;
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin
Yükümlülükler ve Diğer Tedbirler,
Eğitim, İç Denetim, Kontrol ve Risk Yönetim Sistemleri,
Aklama Suçu İncelemesi,
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları,
Mali Suçları Araştırma Uzman ve Uzman Yardımcıları Görev ve Çalışmaları,
Hakkında Yönetmelik çalışmaları devam etmektedir .
3- Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantıları
2006 yılında;
10 Nisan 2006 tarihinde ve
22 Ağustos 2006 tarihinde
olmak üzere iki toplantı yapılmıştır.
Toplantılarda, özellikle FATF-Türkiye III.Tur Değerlendirme süreci konusunda Koordinasyon
Kurulu üyelerine bilgi verilmiş ve değerlendirmeye hazırlık kapsamında ilgili kurumların
işbirliği ile yapılması gereken ortak çalışmalar görüşülmüştür.
4- Dış İlişkiler
a- FATF Türkiye III. Tur Karşılıklı Değerlendirme Süreci
(1) Karşılıklı Değerlendirme Sualnamesinin Doldurularak FATF'a Gönderilmesi
Türkiye, karapara aklama ile mücadele amacıyla 1989 yılında OECD bünyesinde kurulan
Mali Eylem Görev Gücü (FATF)'ne 1991 yılında üye olmuştur. Ülkemiz, karapara aklama
ile mücadele sisteminin değerlendirilmesi bakımından 1994 ve 1998 yıllarında olmak üzere
iki defa denetimine tabi olduğu FATF'ın III. Tur Değerlendirme sürecinden geçmektedir.
Bu kapsamda FATF'ın hazırladığı "Kırk Tavsiye" ve "Karaparanın Aklanması ve Terörün
Finansmanının Önlenmesi Metodolojisi" adı verilen belgeye göre oluşturulan ve yaklaşık
257 sorudan oluşan bir Sualname MASAK başta olmak üzere Başkanlığımız
Koordinatörlüğünde çeşitli kamu kurum ve kuruluşunun katkılarıyla cevaplandırılarak 10
Temmuz 2006 da FATF'a gönderilmiştir.

13

(2) Değerlendirmecilerin Yerinde Ziyaretleri (On-Site Visit)
Değerlendirme sürecinde ikinci aşama FATF değerlendirme heyetinin ülkeyi ziyaret ederek
ülkenin Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) sistemini yerinde
incelemek ve değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada değerlendirmeciler ülkenin kamu ve
özel sektöründe yer alan kurum temsilcileriyle görüşmeler yapmakta ve ülkenin AML/CFT
sistemini bütün yönleriyle anlamaya çalışmaktadırlar.
Mali konulardan sorumlu bir Amerikalı ve bir Fransız, ceza hukuku konularından sorumlu
bir İtalyan ve yasa uygulama konularından sorumlu bir Rus uzmandan oluşan değerlendirme
heyeti, FATF Sekreteryasından 2 temsilci ile birlikte ülkemizi 4-13 Eylül 2006 tarihlerinde
bu amaçla ziyaret etmişlerdir. Değerlendirme heyeti yerinde ziyaret sürecinde başta
Başkanlığımız olmak üzere, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile çok sayıda ilgili kamu kurum ve kuruluşun yetkilileri
ile görüşerek ülkemizin karapara aklama ile mücadele sistemi hakkında bilgi almıştır.
Görüşmeler Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilmiş olup; Ankara'da kamu kurumları, İstanbul'da
ise özel sektör temsilcileri ile görüşülmüştür.
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(3) Birinci Taslak Raporun FATF tarafından Ülkemize Gönderilmesi ve Rapor Üzerindeki
Görüşmeler
Karşılıklı Değerlendirme Sualnamesinin Başkanlığımız koordinatörlüğünde hazırlanarak
FATF'a gönderilmesi ve değerlendirmecilerin yerinde ziyaretinden sonra, değerlendirmeciler
tarafından bir Taslak Rapor hazırlanmış ve FATF Sekreteryası tarafından 17 Kasım 2006
tarihinde ülkemize gönderilmiştir.
Gelen Taslak Rapor Başkanlığımızca ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve diğer kurumların
görüşleri de alınarak Taslak Raporla ilgili görüş, yorum ve değerlendirmelerimiz 15 Aralık
2006 tarihinde değerlendirmecilere iletilmek üzere FATF Sekreteryasına gönderilmiştir.
FATF'ın Türkiye'nin karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamında edindiği bilgiler
doğrultusunda hazırladığı Taslak Rapor 21 - 23 Şubat 2007 tarihleri arasında FATF Genel
Kurul Toplantısında görüşülmüştür.
b- 2006 Yılı Yurt Dışı Toplantılar
2006 yılında;
- FATF Genel Kurul,
- AB Tarama Süreci,
- GRECO Genel Kurul,
- Eurasian Grup Genel Kurul,
- Twinning Projesi Çalışma Grubu,
- SECI Çalışma Grubu
- OECD Çalışma Grubu
- AGİS Workshop
Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen 15 yurt dışı toplantısına Başkanlığımızdan toplam
32 personel katılmıştır.
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B- Eğitim ve Yükümlü Denetimi
1- Eğitim Faaliyetleri
Aklama suçu ile mücadelede en önemli unsur, suç gelirlerinin yasal görüntü kazandırılmak
amacıyla ekonomik sisteme sokulmasının önüne geçmektir. Bu noktada yükümlülerin
aklayıcılar tarafından kullanılmasının engellenmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için
kurum çalışanlarının önleyici tedbirler olarak bilinen yükümlülükler konusunda bilinçli
olmaları gerekmektedir. Başkanlığımız tarafından bu bilincin artırılmasına katkı amacıyla
yoğun bir şekilde eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.
"Karapara Aklama İle Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Türkiye
Bankalar Birliği ve İtalyan karapara aklama ile mücadele birimlerinin katkıları ile Başkanlığımız
tarafından 2006 yılında eğitimler düzenlenmiştir. Banka çalışanlarına yönelik olarak 17 ilde
ve 21 faaliyet olarak gerçekleştirilen bu eğitimlere civar illerdeki banka çalışanlarının katılımı
da sağlanmıştır. Böylece Türkiye'nin her ilindeki banka çalışanlarından 1325'i aklama ile
mücadele konusundaki eğitim faaliyetlerine katılmıştır.
Ayrıca serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankaların "Üst Düzey Yöneticileri" ve "Uyum
Görevlileri"nden oluşan 50 kişilik bir gruba yönelik olarak 27-30 Nisan 2006 tarihlerinde
"Karapara Aklamayla Mücadele Eğitimi" verilmiştir.
Yükümlü gruplarına yönelik yapılan eğitim faaliyetlerinin yanında kanun uygulama birimlerinin
katılımı ile ortak eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ortak eğitim çalışmaları yapılan
kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Okullar Komutanlığı, Milli Güvenlik
Akademisi, Adalet Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu yer almaktadır.
Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC)'nde
bir program kapsamında 14 ayrı eğitim programına 20 Mali Suçları Araştırma Uzmanı
katılmıştır.
Diğer taraftan, Mali Suçları Araştırma Uzman ve Uzman Yardımcıları için hizmet içi eğitimler
yapılmaktadır. Bu eğitimler, aklama suçuna ilişkin mevzuat yanında bankacılık, kambiyo,
sermaye piyasaları, gümrük, genel hukuk, ceza hukuku, vergi hukuku ve bunların uygulamaları
ve diğer konularda yapılmaktadır. Eğitimciler konu ile ilgili kurumlardan konusunun uzmanı
kişilerden seçilmektedir. 2006 yılında bu kapsamda 9 hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.
5549 sayılı Kanun ile yükümlüler ve yükümlülüklere ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş ve
Başkanlığımızın organizasyon yapısında değişikliğe gidilmiştir. Bu nedenle 15.11.2006
tarihinde MASAK'ta 46 adet bankanın uyum görevlileri ile bilgilendirme maksatlı bir toplantı
yapılmıştır.
20.12.2006 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezinde düzenlenen
"Türkiye ve Terör" konulu seminere MASAK Başkan V. Dr. Genç Osman YARAŞLI
"Türkiye'deki Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları" konusunda konuşmacı olarak katılmıştır.
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2006 yılında Başkanlığımız tarafından düzenlenen eğitimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Şekil 7- "Karapara Aklama İle Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" Kapsamında
Eğitim Düzenlenen İller
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Eğitim Düzenlenen İller

2- Yükümlü Denetimi
5549 sayılı Kanun ile kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, eğitim, iç denetim, kontrol ve
risk yönetim sistemleri oluşturulması, devamlı bilgi verme, bilgi ve belge verme ile muhafaza
ve ibraz yükümlülükleri getirilmiştir. Yükümlülerin bu yükümlülüklere uyumunun denetimi
Kanunun 11 inci maddesi uyarınca Başkanlığımızın talebi üzerine, Maliye Müfettişleri, Hesap
Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları,
Hazine Kontrolörleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Uzmanları vasıtası ile yerine getirilir. Yükümlülük denetimi ile yetkili denetim
elemanlarının sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Aklama ile mücadele açısından yükümlülüklere uyum ve bu uyumun denetimi büyük önem
arz etmektedir. Bu nedenle aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede önleyici tedbirlere
uyum Başkanlığımız tarafından öncelikle izlenecek konular arasında değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen yükümlülük denetimlerine ilişkin sonuçlar aşağıda yer
almaktadır.
a- Yükümlülük İhlali İncelemeleri
Başkanlığımız tarafından 2002-2006 döneminde yükümlülük ihlalleri ile ilgili toplam 83
dosya açılmış olup önceki yıllardan devreden 3 dosya ile birlikte toplam dosya sayısı 86
olmuştur. Bu dosyalardan 53 adeti sonuçlandırılmış olup 33 adet dosya ile ilgili yükümlülük
ihlali incelemesi devam etmektedir. Söz konusu dosyalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tablolarda
yer almaktadır.
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Başkanlığımız tarafından 2002-2006 döneminde yükümlülük ihlali ile ilgili olarak açılan 83
adet dosyanın yükümlülüğe aykırı fiiller yönünden dağılımı aşağıdaki gibidir.

2002-2006 yılları arasında yükümlülüğe aykırılıktan açılan 83 adet dosya kapsamında 85
adet yükümlü ve diğer gerçek ve tüzel kişi denetime tabi tutulmuş olup söz konusu yükümlü
ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin yıllar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.
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2002-2006 döneminde yükümlülük ihlali nedeniyle Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda
bulunulan 39 yükümlü ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin yıllar itibariyle dağılımı aşağıdaki
gibidir.
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Başkanlığımız tarafından yürütülen yükümlülük ihlali incelemelerinde görevlendirilen denetim
elemanlarının unvanlarına ve yıllara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

b- Yükümlülüklere Uyum Denetimi
Başkanlığımız tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı
ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 2005-2006 sonbahar-kış dönemi denetim
programlarında, 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte sayılan yükümlü
gruplarından banka, yetkili müessese, aracı kurum ve sigorta şirketleri ile ilgili olarak ta
yükümlülüklere uyum denetimi yapılması istenilmiştir. Gerçekleştirilen denetimler
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sonucu düzenlenen ve Başkanlığımıza intikal ettirilen raporlara ilişkin sonuçlar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere yükümlü gruplarından bankaların % 60'ı, yetkili müesseselerin
% 34'ü, aracı kurumların % 72'si ve sigorta şirketlerinin % 24'ü yükümlülüklere uyum
denetimine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla tabloda yer alan yükümlü gruplarının önemli bir
bölümü yükümlülüklere uyum denetimleri ile kavranarak yükümlülük ihlali tespit edilenler
hakkında kanunda ön görülen yaptırımlar uygulanmıştır.
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C- Mali İstihbarat Dairesi Faaliyetleri
1- Alınan İhbarlar
Cumhuriyet savcılıkları 4208 sayılı Kanun kapsamında karapara aklama suçu ile ilgili ve
5237 sayılı TCK'nın yürürlüğe girmesinden sonra da aynı Kanun'un 282 nci maddesi
kapsamındaki suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu açısından yürüttükleri
soruşturmalarla ilgili konuları gerekli incelemelerin yapılması açısından Başkanlığımıza
intikal ettirerek inceleme talebinde bulunmaktadırlar.
Kamu kurum ve kuruluşları, gerekli gördükleri hususları denetim elemanlarınca yapılan
incelemeler sonucunda düzenlenen raporla veya yazı ile aklama suçu açısından değerlendirilmek
üzere Başkanlığımıza gönderebilmektedirler.
Bankalar da ŞİB dışında özellikle kendi nezdinde gerçekleşen ya da teşebbüs edilen dolandırıcılık
ve sahtecilik ile ilgili hususları Başkanlığımıza intikal ettirmektedirler.
Gerçek ve tüzel kişiler ile yurt dışı muadil kuruluşlar da MASAK'a ihbarda bulunabilirken,
MASAK basında çıkan bazı haberleri ihbar olarak değerlendirebilmektedir.

2006 yılı içerisinde Başkanlığımıza intikal eden ihbarlar dikkate alındığında en fazla ihbarın

gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinden geldiği, Cumhuriyet savcılıklarından ve kamu

kurumlarından gelen ihbar sayılarında bir önceki yıla göre azalma olduğu görülmektedir.
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1,0
32,0

35,7

0,8
4,2
26,3

Başkanlığımıza intikal eden ihbarlar kaynak ve sayılarına göre değerlendirildiğinde, toplamda
2002-2006 yılları arasında en fazla ihbarın Cumhuriyet savcılıklarından geldiği, bunu gerçek
kişi/özel hukuk tüzel kişilerinden gelen ihbarların takip ettiği görülmektedir.

% 73,1

MARMARA

KARADENİZ
BÖLGESİ

BÖLGESİ

% 0,5
% 17,9

% 1,5

EGE
BÖLGESİ

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ
% 2,9

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ
% 2,8

% 1,3

AKDENİZ BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

Gerek savcılık kaynaklı ihbarların bölgesel dağılımı, gerekse "uyuşturucu ticareti" konusunda
savcılıklardan gelen ihbarlar dikkate alındığında 01.01.2002-31.12.2006 tarihleri arasında
en fazla ihbarın Marmara Bölgesinden yapıldığı, bunu Doğu Anadolu Bölgesinin takip ettiği
görülmektedir.
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% 74,5

MARMARA

KARADENİZ
BÖLGESİ
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% 0,4
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% 0,8
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% 3,2

% 0,7
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GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2002-2006 yılları arasında Başkanlığımıza intikal eden ŞİB sayısı genel olarak yıldan yıla
artmış ve 2006 yılında intikal eden ŞİB sayısında bir önceki yıla göre %224'lük bir artış
gerçekleşmiştir.
MASAK'a intikal eden ŞİB'ler yükümlü grubu ve sayılarına göre değerlendirildiğinde, 2002
2006 yılları arasında en fazla ŞİB'in bankalar tarafından MASAK'a iletildiği görülmektedir.
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194

Başkanlığımıza intikal eden ŞİB sayısının, 2006 yılında diğer yıllara göre rekor sayılabilecek
bir düzeye eriştiği görülmektedir. Söz konusu artışın, MASAK'a bildirimde bulunan
yükümlülerin koruma altına alınmalarını sağlayan, 5549 sayılı Kanun'un "Yükümlülerin
korunması" başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin ve eğitim çalışmalarının bir
sonucu olduğu değerlendirilmektedir.
3- Ön Değerlendirme Çalışmaları
2006 yılı içerisinde Başkanlığımıza 563 adet ihbar, 1140 adet de ŞİB gelmiştir. Mali İstihbarat
Daire Başkanlığı'nın fiilen çalışmaya başladığı tarih olan 25.09.2006 tarihinden önce 01.01.2006
- 24.09.2006 tarihleri arasında Başkanlığımıza 389 adet ihbar, 544 adet ŞİB intikal etmiştir.
01.01.2006 - 24.09.2006 tarihleri arasında gelen ihbarların 17 adedi önceden açılmış bir
değerlendirme dosyası ile, 19 adedi de yine önceden açılmış bir inceleme dosyası ile bağlantılı
olduğu belirlendiğinden bu dosyalar üzerinden takibi yapılırken; kalan 353 adet ihbarla ilgili
olarak ise değerlendirme, inceleme veya başka kurum ya da kuruluşların görev alanını
ilgilendiren konularla ilgili takipteki evrak dosyası (T.E.) açılmıştır.
01.01.2006 - 24.09.2006 tarihleri arasında Başkanlığımıza intikal eden 544 adet ŞİB'in 14
adedi önceden açılmış bir değerlendirme dosyası ile, 57 adedi de yine önceden açılmış
inceleme dosyası ile bağlantılı olduğu belirlendiğinden bu dosyalar üzerinden takibi yapılırken;
kalan 473 adet ŞİB ile ilgili olarak da 273 adet değerlendirme dosyası açılmıştır. Söz konusu
dönemde alınan ihbar ve ŞİB'ler ile ilgili olarak yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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Başkanlığımızın organizasyon yapısı ve görev tanımlarında 2006 yılının Eylül ayı içerisinde
yapılan değişiklikten itibaren, her geçen gün artan ihbar ve ŞİB sayısı dikkate alındığında
mevcut kapasiteden optimal düzeyde verim sağlanabilmesini teminen, yeni yapılanmayla eş
zamanlı olarak Başkanlığımıza intikal eden bildirim ve ihbarlarla ilgili olarak Mali İstihbarat
Daire Başkanlığı bünyesinde öncelikle bir "ön değerlendirme" çalışması başlatılmıştır.
Ön değerlendirmenin amacı, bildirime konu olan işlemlerin yapılış amacının net bir şekilde
ortaya konulması değil; yapılan işlemin neden sıra dışı işlem olarak değerlendirildiği veya
bu işlemi olağan işlemlerden ayıran bulguların neler olduğunun belirlenmesidir.
Başkanlığımıza intikal eden ihbarlar içerisinde başka kurum ya da kuruluşların görev alanını
ilgilendiren konular da bulunmakta olup; bunlar ilgili kurum ya da kuruluşa intikal ettirilmektedir.
Diğer yandan Başkanlığımıza intikal eden ŞİB veya ihbar, önceden yapılan veya yapılmakta
olan bir inceleme ile de ilgili olabilmektedir.
25 Eylül 2006 - 30 Aralık 2006 tarihleri arasında Başkanlığımıza intikal eden ihbar ve ŞİB'ler
ile ilgili olarak yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir.
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25 Eylül 2006-31 Aralık 2006 tarihleri arasında Başkanlığımıza intikal eden 770 adet bildirimden
499'u ile ilgili olarak çalışmalar sonuçlandırılmıştır.

25 Eylül 2006-31Aralık 2006 tarihleri arasında Mali İstihbarat Dairesince çalışması tamamlanmış
olan 499 adet bildirimin, %66'sının ön değerlendirmesi yapılmış (331 adet), %23'ü hakkında
da bağlantılı olabileceği tespitinde bulunulmuş (115 adet) ve %11'i de ilgili kurum ya da
kuruluşa gönderilmiştir (53 adet).
Başkanlığa intikal eden ihbar ve ŞİB'lerle ilgili olarak yapılan ön değerlendirme çalışmasından
sonra aklama suçu açısından daha kapsamlı değerlendirmeye veya incelemeye gerek duyulan
ihbar ve ŞİB'ler Değerlendirme Daire Başkanlığı'na iletilmektedir. Yine ön değerlendirme
esnasında mevcut bilgi ve belgelere göre yükümlülük ihlali olabileceği hususunda bir tespit
yapılmışsa, konu bu kapsamda değerlendirilmesini teminen Yükümlülük Denetimi ve Eğitim
Daire Başkanlığı'na intikal ettirilmektedir.
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25 Eylül-31 Aralık 2006 tarihleri arasında yapılan ön değerlendirme çalışma sonuçları
aşağıdaki gibidir.

25 Eylül - 31 Aralık 2006 tarihleri arasında ön değerlendirmesi tamamlanan 331 adet bildirimden
50 adedi (%15'i), ilgili Daire Başkanlıkları'na değerlendirilmek üzere gönderilmiştir.
4- Uluslararası Bilgi Değişimi
Mali istihbarat birimleri arasında 9 Haziran 1995 tarihinde, Brüksel'de 24 ülke ve 8 uluslararası
örgütün bir araya gelmesiyle "Egmont Grubu" oluşturulmuştur. Egmont Grubu'nun temel
amacı; ülkelerin karaparanın aklanmasıyla mücadelede ulusal sistemlerini geliştirebilmelerine
yardımcı olmak ve uluslararası bilgi değişiminin önündeki engelleri kaldırmaktır. Söz konusu
yardımın kapsamı içerisinde mali istihbarat birimlerine teknolojik yardım, personelin eğitimi,
tecrübe ve bilgi aktarılmasının yanı sıra uluslararası bilgi değişiminin geliştirilip, sistematik
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bir yapıya kavuşturulması da bulunmaktadır. Bugün itibariyle Egmont Grubu'nun, ülkemiz
de dahil olmak üzere 101 üyesi bulunmaktadır.
2006 yılı içerisinde idari ve istihbari nitelikte olmak üzere bilgi değişimi kapsamında
Başkanlığımıza 44 ülkeden 136 adet talep gelirken; aynı yıl içinde Başkanlığımız tarafından
102 adet ülkeye toplam 132 adet talep gönderilmiştir. Söz konusu talepler aklama suçuna
ilişkin olabilecekleri gibi, ülke mevzuatlarına ilişkin hususların sorulmasıyla ve bilgi değişimi
konusunda karşılıklı bir anlaşmanın yapılmasının teklifi ile ilgili de olabilmektedir. Yine
bilgi değişimi kapsamında gönderilmiş olsa da herhangi bir talebi ihtiva etmeyen, personel
değişikliği, teknolojik yenilikler gibi hususlardaki mesajlar da alınıp, gönderilebilmektedir.

5- Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Başkanlığımız tarafından 2002 yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği
Programı çerçevesinde "Karapara Aklanması İle Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Projesi" adı ile yürütülmekte olan projenin amacı, karapara aklama ile mücadele için Avrupa
Birliği müktesebatı ve uygulamaları çerçevesinde etkili bir yasal, kurumsal ve teknik çerçevenin
oluşturulmasıdır. Türk karapara aklama ile mücadele sisteminin dünyanın en etkin sistemlerinden
biri haline gelmesi hedeflenmektedir. 2005 Yılı Faaliyet raporumuzda ayrıntılı olarak bahsedildiği
üzere proje, eşleştirme (twinning), teknik yardım ve yatırım bölümlerinden oluşmakta olup,
eşleştirme bölümü Başkanlığımız bünyesinde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın işbirliği
ile yürütülmüştür. Eşleştirme ortağımız ile çeşitli ülkelerin teknik olarak sistem alt yapıları
ve kullanılan analiz tekniklerinin öğrenilmesi amacı ile çalışma toplantıları yapılarak, bilgi
alışverişinde bulunulmuştur. Yatırım bölümü kapsamında ihaleyi kazanan yüklenici firma
tarafından geliştirilen modüllerden ayniyat, personel, e-kütüphane, bütçe, web sitesi modüllerine
ait uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Bankalar, uzaktan erişim VPN bağlantısı ile
geliştirilen karapara aklamayla mücadele modülü ve e-kasa (e-vault) modülü üzerinden
elektronik imza kullanarak şüpheli işlem ve nakit işlem bildirimlerini elektronik ortamda
yapabileceklerdir.
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Fotoğraf 3- Projede görevli İtalyan ve Türk uzmanlardan bazıları.
20 Ekim 2006 tarihinde projenin deklarasyonla geçici kabulü yapılarak garanti ve bakım
sürecine girilmiştir. 3 yıl sonra projenin kesin kabulü yapılacaktır.
D- Değerlendirme Faaliyetleri
1- Değerlendirme ve İncelemeler
a- 5549 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Çalışmalar
Başkanlığımız, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki
değerlendirme çalışmaları ile aklama suçunun tespitine ilişkin incelemeleri çeşitli kaynaklara
dayanarak başlatabilmektedir. Kısaca bu kaynaklar; 5549 sayılı Kanuna göre şüpheli işlemleri
bildirmekle yükümlü bulunan mali veya mali olmayan kurum ve kuruluşlar, Cumhuriyet
savcılıkları veya Cumhuriyet savcıları adına zabıta makamları, kamu kurum veya kuruluşları,
yurt içindeki veya yurt dışındaki özel ve tüzel kişiler ve basın olarak belirtilebilir.
Başkanlığımız 5549 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre, analiz ve değerlendirmeleri
Mali Suçları Araştırma Uzmanları; incelemeleri ise Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları,
Gümrük Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine
Kontrolörleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu
Uzmanları vasıtasıyla yerine getirmektedir.
(1) Değerlendirme
Başkanlığımıza intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri Mali Suçları Araştırma
Uzmanları tarafından değerlendirmeye tabi tutularak, aklama suçunun varlığı tespit edilenlere
ilişkin olarak doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmakta,
daha ayrıntılı inceleme gerektirenler ise, incelenmek üzere Kanunun 2 nci maddesinde
unvanları sayılan denetim elemanlarına sevk edilmektedir.
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Yıllar itibariyle değerlendirme dosyalarının envanteri ve sonuçları ile sonuçların oransal
dağılımı aşağıdaki gibidir.
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01.01.2002-31.12.2006 döneminde tamamlanan 1046 değerlendirmeden; 686'sında karapara
aklama suçu tespit edilememiştir. 5549 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebileceği tespit
edilen 360 dosyadan 328'inin, daha ayrıntılı inceleme yaptırılması için inceleme elemanlarına
sevki talep edilmiştir. Kalan 32 değerlendirme dosyası, aklama suçundan dava açılmasına
yeterli emare mevcut olduğu kanaatiyle Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler esnasında başka suçların işlendiğine dair bilgilere ulaşılması
durumunda basit rapor düzenlenerek ilgili kurumlara sevk edilmektedir. Bu raporların yıllara
göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(2) İncelemeler
Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha ayrıntılı inceleme yapılması gerektiği belirtilen
dosyalar ile Başkanlıkça doğrudan inceleme yaptırılması kararlaştırılan dosyalar için, işin
gerektirdiği uzmanlık ihtiyaçları da dikkate alınarak, 5549 sayılı Kanunun 2'nci maddesinde
belirtilen denetim elemanları, görevlendirilmek üzere bağlı oldukları birimlerden talep edilmektedir.
İnceleme dosyalarının yıllar itibariyle envanteri, 31.12.2006 tarihi itibariyle denetim
elemanlarının unvanlarına ilişkin sayısal bilgiler ile görevlendirilen denetim elemanının bağlı
bulunduğu birim mevcuduna oranı aşağıdaki gibidir.
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Yıllar itibarıyla başlatılan incelemelere ilişkin sonuçlar ile sonuçların oransal dağılımına ise
aşağıda yer verilmiştir
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17.02.1997-31.12.2006 döneminde aklama suçu işlendiği iddiasıyla, 194'ü tamamlanan
incelemelerden, 11'i devam eden incelemelerden olmak üzere toplam 205 suç duyurusunda
bulunulmuştur.
b- Değerlendirme ve İncelemelere İlişkin Genel Sonuçlar
Başkanlığımıza 01 Ocak 2002 - 31 Aralık 2006 tarihleri arasında yapılan bildirimler sonucunda,
1406 adet değerlendirme dosyası ve 451 adet inceleme dosyası açılmıştır.
Kuruluşundan 2006 yılı sonuna kadar Başkanlığımız tarafından toplam 269 adet karapara
aklama suçundan suç duyurusunda bulunulmuştur. Karapara aklama suçundan dolayı yapılan
suç duyurularının 64'ü değerlendirme, 205'i inceleme raporlarına dayanmaktadır.
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(1) Aklama Suç Duyurularının İhbar Kaynakları
Başkanlığımız tarafından Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen karapara aklama suç
duyurularının kaynakları yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilmiş, oransal dağılıma ise
şekilde yer verilmiştir.
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(2) Aklama Suçu Duyurularının Öncül Suçlara Göre Dağılımı
Başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirme ile incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda
ayrıntılı olarak görüleceği üzere 17.02.1997- 31.12.2006 tarihleri arasında aklama suçuna
ilişkin olarak Cumhuriyet savcılıklarına 269 adet suç duyurusunda bulunulmuştur.
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17.02.1997 - 31.12.2006 tarihleri arasında karapara aklama suçunun işlendiği gerekçesi ile
suç duyurusunda bulunulan 269 dosyanın %43,1'inin uyuşturucu madde ticareti; %17,5'inin
gümrük kaçakçılığı; %11,9'unun nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas; %11,5'inin evrakta ve
meşruiyet belgelerinde sahtecilik suçundan kaynaklandığı görülmektedir.
Aklama suçu duyurularının öncül suçlara göre yüzde dağılımı ise aşağıdaki gibidir

(3) Aklandığı İddia Edilen Suç Geliri
Değerlendirme veya inceleme sonucu aklandığı iddia edilen suç geliri tutarları ile davası
devam eden dosyalarda aklandığı iddia edilen suç gelirinin elde edildiği öncül suçlara göre
dağılımına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
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01.01.2002 tarihinden bu yana mahkemelerce üzerine tedbir konulan ve 31.12.2006 tarihi itibariyle üzerindeki tedbir kararı devam eden değerlere
ait tablo aşağıdaki gibidir.

5549 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre Başkanlığımız, yapılan incelemeler sırasında suç gelirinin aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve
emarelerin tespiti halinde, ilgilinin hak ve alacaklarına tedbir konulması için durumu Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirmektedir.

(4) Tedbir Uygulaması

(5) Dava Açılan ve Temyiz Edilen Dosyalar
Yapılan değerlendirmeler ile incelemeler sonucunda aklama suçunun işlendiğine dair ciddi
emare bulunarak savcılıklara iletilen ve savcılıklarca da kamu davası açılan dosyalar ile
Yargıtay'a intikal eden dosyalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

c- Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Tamamlanan değerlendirme ve inceleme dosyaları ile suç duyurularına ait istatistikler yıllar
itibariyle ve son dört yıllık dönem (2003-2006) ile bir önceki dört yıllık dönem (1999-2002)
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
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2003-2006 döneminde, 1999-2002 dönemine oranla tamamlanan ön değerlendirme sayısında

% 102,9, tamamlanan inceleme sayısında ise % 44,7 nispetinde bir artış olduğu görülmektedir.


Son dört yıllık dönemde (2003-2006) önceki dört yıllık döneme (1999-2002) göre, Cumhuriyet

savcılıklarına yapılan aklama suçu duyurularında % 80,6 nispetinde bir artış olduğu görülmektedir.
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4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesi gereğince
örgüt üyelerinin mal varlıklarını araştırma işi Devlet Güvenlik Mahkemesi ve 5020 sayılı
Kanunla Yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talebi üzerine Başkanlığımız tarafından
gerçekleştirilmekte iken, söz konusu Kanunun 01/06/2005 tarihinden itibaren kaldırılması
nedeni ile bu tarihten itibaren yeni bir düzenleme de yapılmadığı için Başkanlığımız tarafından
mal varlığı araştırmaları yapılmamıştır. Diğer yandan, karaparanın aklanmasıyla mücadele
kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamında Başkanlığımızca bazı bilgilere elektronik
ortamda erişim imkanı sağlanmış olmasından dolayı yapılan değerlendirme çalışmalarında
yazılı bilgi isteme miktarında da azalma meydana gelmiştir. Bu nedenlerle, 2002 yılından
itibaren gelen ve giden evrak sayılarında artan bir seyir izlenirken 2005 yılının ikinci yarısından
itibaren bu sayı giderek düşmüştür.

III. SONUÇ
Başkanlığımızın 2006 yılında faaliyetleri açısından özellikle dört konuya öncelik verilmiştir.
Bunlardan birincisi "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun tasarısının
hazırlığı ile tasarının kanunlaşması ve müteakiben başlatılan ikincil mevzuat çalışmalarıdır.
Tasarı 11 Ekim 2006 tarihinde TBMM'nce kabul edilerek, 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" adı ile 18 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
4208 sayılı Kanundan on yıl sonra çıkarılan bu Kanun karapara aklamayla etkin mücadeleyi
mümkün kılan birçok yeniliği hukuk sistemimize kazandırmıştır. Bunlar ilgili bölümde
belirtildiği için burada tekrar edilmeyecektir.
Öncelik verilen ikinci konu ise FATF - Türkiye III. tur değerlendirme sürecinin planlanması
ve yönetilmesi olmuştur. Bu kapsamda FATF Sualnamesinin cevaplandırılması, FATF
değerlendirme heyetinin, ülkemizin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele
sistemini yerinde incelemek amacıyla ülkemizi ziyareti (on-site visit) ve birinci taslak raporun
cevaplandırılması gibi değerlendirme sürecinin temel safhaları bu yıl içinde gerçekleştirilmiştir.
Üçüncü konu Karapara Aklanması İle Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin
20 Ekim 2006 tarihinde geçici kabulünün yapılmasıdır. Proje ile birlikte Başkanlığın ihbar
ve bildirimleri analiz ve değerlendirme kapasitesi arttırılırken, kamu kurumu ve kamu kurumu
niteliğindeki kurumların veri tabanlarına erişimin sağlanması ile birlikte bilgiye ulaşma
süresinde de kısalma meydana gelecek olup, bu konuda çalışmalar halen devam etmektedir.
2007 yılı içerisinde tam olarak uygulanmaya başlanacak proje ile birlikte bankalar uzaktan
erişimle elektronik imza kullanarak şüpheli işlem ve nakit işlem bildirimlerini elektronik
ortamda yapabilecektir. Proje her yönüyle tamamlandığında Türk karapara aklamayla mücadele
sistemini teknik açıdan dünyadaki en gelişmiş sistemlerden biri haline getirecektir.
Dördüncü konu, Başkanlığımızın teşkilat yapısının yeniden yapılandırılmasıdır. 01 Temmuz
2006 tarih ve 5538 sayılı Kanunla gerekli kadroların alınması sonucu, görevlerini daha etkin
bir şekilde yerine getirilebilmesini teminen, Başkanlığın teşkilat yapısı dört daire başkanlığı
ve iki bağımsız şube müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmıştır.
Öncelik verilen bu dört konunun dışındaki faaliyetlerde de oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır.
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Başkanlığımız, yükümlülerin bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla yoğun bir
şekilde eğitim faaliyetleri düzenlemekte olup, bu eğitimlere katılımcı sayısı 2005 yılında
1184 iken bu rakam 2006 yılında yaklaşık 4000'e ulaşarak % 300'ün üzerinde bir artış
sağlanmıştır.
Bir yandan yükümlülere yönelik eğitimlerin aralıksız sürdürülmesi, diğer yandan da 5549
sayılı Kanun'la Başkanlığımıza şüpheli işlem bildiriminde bulunan yükümlülerin koruma
altına alınması sayesinde 2006 yılı içerisinde Başkanlığımıza intikal eden ŞİB'lerin sayısı bir
önceki yıla göre % 224'lük bir artışla, bu zamana kadar ki en yüksek seviyesine, 1140'a
yükselmiştir.
Aralık/2005 - Aralık/2006 döneminde Başkanlığımız üç denetim birimi aracılığıyla ilk defa
yükümlülüklere uyum yönünden genel bir denetim gerçekleştirmiştir. Bu denetimler kapsamında
bankalar, yetkili müesseseler, aracı kurumlar ve sigorta şirketlerinden oluşan 402 yükümlü
denetlenmiştir ki, bu denetimlerle söz konusu sektörlerin çok önemli bir bölümü kavranmıştır.
2003-2006 döneminde, 1999-2002 dönemine oranla tamamlanan değerlendirme sayısında
% 102,9, tamamlanan inceleme sayısında ise % 44,7 nispetinde bir artış sağlanırken, yine
aynı dönemde Cumhuriyet savcılıklarına yapılan aklama suçu duyurularında % 80,6 nispetinde
bir artış kaydedilmiştir.
Suç gelirinin aklanmasıyla etkili bir şekilde mücadele ederek, etkin bir ekonomi ve temiz bir
toplum oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Başkanlığımız özellikle gelecek yıllarda
aklamayla mücadele konusunda kamuoyu duyarlılığını arttırmaya yönelik faaliyetler ile
yükümlülüklere uyum denetimine ağırlık vermeyi hedeflemektedir. Bir yandan projenin
sağlayacağı teknik imkânlar diğer yandan Başkanlığın aklamayla mücadele konusunda geçmiş
on yılda edindiği tecrübe ve bilgi birikimi önümüzdeki yıllarda daha etkin bir mücadele
sisteminin kurulmasına imkân verecektir.
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